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Gewijzigde
Openingstijden
Er is de afgelopen maanden
heel wat nieuwe geschiedenis
geschreven: archiefdiensten
hebben weer een bijzondere
periode vast te leggen.
Sinds begin juni is het
Streekarchief op afspraak te
bezoeken. Om de adviezen van
het RIVM zo goed mogelijk te
volgen, is de opstelling in de
studiezaal aangepast, zodat
bezoekers op voldoende afstand van elkaar zitten.
Iedereen is dus van harte
welkom. Een afspraak is
te maken via
0181-349999 of
info@streekarchiefvp.nl

Prentencollectie online doorzoekbaar
Het Streekarchief beheert een
bescheiden, maar gevarieerde
collectie prenten. Deze omvat
onder meer fraaie stadsaanzichten, landschappen en gebouwen
van Voorne-Putten; en er zijn
tevens etsen te vinden van de
inname van Brielle op 1 april
1572 en de moord op de Martelaren van Gorcum op 7 juli van
datzelfde jaar.
Onlangs zijn 750 prenten uit deze collectie beschreven, gescand
en aan de database toegevoegd,
zodat ze beschikbaar zijn gekomen voor onderzoek en gebruik.
Topstukken
De collectie bevat enkele topstukken, zoals de gravure van
de overtocht van Willem III in
1688 vanuit Hellevoetsluis, vervaardigd door Romeyn de Hooghe, maar ook veel bekende
prentjes, zoals de ‘ovaaltjes’ uit
de Dorpsbeschrijver van Ollefen
en Bakker uit 1798.

Een drietal prentjes van Brielle,
Geervliet en Heenvliet is afkomstig van de Gedenkzuyl der VII
Vereenigde Provincien. Deze afbeeldingen op postzegelformaat
zijn afkomstig van een grotere
gravure met 57 miniaturen van
de belangrijkste steden. Het cijfer onder de afbeelding betreft
het uren gaans naar Den Haag.
Het is al met al een waardevolle
en interessante toevoeging aan
de online collectie.
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Maak kennis met Hendrik van Wijn

Historie op straat
Geschiedenis is veel meer
dan alleen oude boeken die
we in het archief bewaren.
Vaak is geschiedenis springlevend te vinden op straat.
Soms is dat heel letterlijk:
sinds kort is op de Markt
van Heenvliet een plaquette
te vinden als herinnering
aan het feit dat 550 jaar
eerder stederecht is verleend - de jaarlijkse paardenmarkt is daar een rechtstreeks gevolg van. Een
mooi monumentje waarop
de inwoners hun verworven
rechten kunnen lezen.
Intussen wordt in Rockanje
stilgestaan bij het 800-jarig
bestaan van het dorp. In
een oorkonde uit 1220
wordt de naam Rochainge
voor het eerst genoemd. Op
29 juni - de exacte datum
van de oorkonde - vond de
vlagdag plaats. Aan de
gevel van honderden huizen
in het dorp wapperde de
vroegere gemeentevlag,
terwijl burgemeester De
Jong er een in de mast op
het Dorpsplein hees.
Kortom, ook hier volop
historie op straat!

Het Streekarchief heeft sinds kort
een nieuw adres. Omdat de ingang niet langer vanaf De Rik bereikbaar was, is enkele jaren geleden een naamloze toegangsweg
aangelegd. Het Streekarchief was
hiermee weliswaar bereikbaar,
maar niet vindbaar. Op verzoek
van het Streekarchief is de toegangsweg nu vernoemd naar
Hendrik van Wijn (1740-1831).
Hieronder volgt een korte introductie om toe te lichten waarom
deze man voor een straatnaam is
voorgedragen.
Band met Brielle
Van Wijn, geboren
in Den Haag, was
van 1770 tot 1779
pensionaris
van
Brielle. Als zodanig
was hij de belangrijkste adviseur van
het
bestuur
en
woordvoerder namens de stad in de
vergaderingen van
de Staten van Holland. In 1779 verruilde hij Brielle
voor Gouda, omdat
deze stad meer betaalde.
Brielle heeft meer
pensionarissen gekend, negenentwintig om precies te
zijn, en de reden
dat hij langer bleef
dan anderen is niet
speciaal genoeg.

Band met het archief
Wat Van Wijn vooral zo belangrijk
maakt is zijn betekenis voor het
archiefwezen. Kort door de bocht
kunnen we stellen dat in de Franse Tijd het belang van archieven
werd ontdekt, zodat hiervoor vanuit de overheid meer aandacht
kwam. Onze Van Wijn werd op
bijna 70-jarige leeftijd benoemd
tot de allereerste Landarchivarius.
Hij zou dat blijven tot hij op 91jarige leeftijd overleed. Tot op
hoge leeftijd doorkruiste hij de
Nederlanden om archieven veilig
te stellen en naar Brussel of Den
Haag over te brengen. Terecht
spreken archivarissen zijn naam
vaak met enig ontzag uit.
Zijn belangstelling voor het archief is misschien wel ontstaan
tijdens zijn jaren in Brielle; vast
staat dat hij onderzoek deed in
het Brielse archief en dat hij na
zijn vertrek nog correspondeerde
met Jan Kluit en anderen in Brielle. De stad liet hem niet los, sterker: bij zijn overlijden bleken
Brielse archiefstukken bij hem
thuis te liggen. Voorin had hij geschreven ‘naar Brielle’. Zo geschiedde, gelukkig maar.
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Een negentiende-eeuws vriendenboekje

Album amicorum van Niemantsverdriet
Onlangs kocht het Streekarchief
op een veiling een album amicorum van rond 1840. Dit soort losbladige albums was de voorloper
van de poëziealbums. Vrienden en
vriendinnen van de jongedame
die het doosje met blaadjes gekregen had, kregen een blaadje
mee naar huis met het verzoek
een gedichtje te schrijven, een
tekening te maken of iets anders
dat kon dienen als herinnering.
Het nu aangeschafte werkje had
volgens de beschrijving van het
veilinghuis een link met Brielle en
Schiedam. Inderdaad waren er
bijdragen die uit die plaatsen
kwamen.
Eigenares
Het was niet direct duidelijk van
wie het album geweest was. Nadere bestudering van alle namen,
datums en plaatsen leverde toch
gegevens op over de vriendenkring en over de eigenares. Het
album heeft toebehoord aan mademoiselle Niemantsverdriet die
in een van de bijdragen genoemd
wordt. Daarmee wordt ongetwijfeld Catharina Cornelia Niemantsverdriet, geboren in 1820 in
Schiedam, mee bedoeld. Haar vader was daar belastinginspecteur.
In de verzameling zitten bijdragen
van dames en meisjes uit Schiedam (bijvoorbeeld de families Van
den Bosch en Visser), die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn als

Catharina en ook uit kringen van
de welgestelde burgerij komen.
De familie Niemantsverdriet verhuisde, vanwege overplaatsing
van vader naar een ander belastingkantoor, naar Brielle. Ze
woonden van 1833 tot 1844 op
het adres Voorstraat 61.
Brielse bijdragen
Dus is het niet verwonderlijk dat
we ook bijdragen vinden in het
album van Neeltje Anthonetta van
Kruijne en Hendrik L.M. van Kruijne, broer en zus, kinderen van
het Brielse echtpaar Van KruijneBlanken. Vader Van Kruijne was
notaris in Brielle, later opgevolgd
door zoon Hendrik. Een borduurwerkje van Willemina Lochman
van Königsfeld – haar vader was
havenmeester in Brielle – en een
gedichtje van Commerina Villerius
van de Voorstraat 20 maken dat
er zeker een link is met Brielle.
Het boekje misstaat niet in onze
collectie egodocumenten en is een
aanvulling op de kleine verzameling van dergelijke alba amicorum
die al in het Streekarchief te vinden is.
Catharina Cornelia Niemantsverdriet is nooit getrouwd, ze woonde op latere leeftijd samen met
twee ongehuwde broers en een
nichtje in Velp. Daar overleed zij
in 1891. Hoe het boekje op de
veiling beland is, blijft een vraag.

75 jaar
Bevrijding
Door de crisis heeft een
groot deel van de geplande
evenementen rond 75 jaar
Bevrijding geen doorgang
kunnen vinden. Inmiddels
zijn er toch enkele zaken tot
stand gebracht waar het
Streekarchief aan heeft
meegewerkt.
Boek
Ten eerste verscheen ’De
Bevrijding volgens ooggetuigen’. Hierin zijn 45 verhalen gebundeld van inwoners van Zuid-Holland. De
inhoud bestaat deels uit
brieven en dagboekfragmenten, maar er zijn ook
personen geïnterviewd over
hoe ze de Bevrijding op 5
mei 1945 hebben ervaren.
Van Voorne-Putten is het
verhaal van Leendert van
der Knoop uit Brielle opgenomen. Het boek is bij de
boekhandel verkrijgbaar
voor 14,95.
Expositie
Vanaf 11 juli is in de St. Catharijnekerk een expositie
te zien over de wijze waarop de afgelopen 75 jaar in
Brielle invulling is gegeven
aan de Dodenherdenking en
de Bevrijding. Aan de hand
van teksten en foto’s wordt
duidelijk hoe tradities zich
aan de tijd aanpasten en de
belangstelling voor het verleden zich bleef vernieuwen.
Tevens zijn er interviews te
zien van Briellenaren die
over de Bevrijding vertellen.
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Aanwinstenlijst
tweede kwartaal
2020/5
Werkmappen behorende bij
het afzinken van de metrotunnel Hoogvliet-Spijkenisse
(1983).
2020/6
Ingekleurde prent van de
zeeslag bij Cadiz op 30 mei
1781, waarbij de Nederlandse fregatten Castor en Den
Briel slag leverden met de
Engelse fregatten Flora en
Crescent.
2020/7
Aantekeningen van genealogische aard van de familie
Van den Ban.
2020/8
Gezicht op het Slagveld,
aquarel van Charles Maarten
Kemper (1944-1982).
2020/9
C. Brouwer, Avondregen,
leesboek voor de Christelijke
School, (Geuzengesticht
Brielle 1890)
2020/10
Registers met dagrapporten
van de Rijkspolitie, post
Oostvoorne, 1950-1952 en
1956-1959 (niet openbaar).
2020/11
Album Amicorum van mejuffrouw Niemantsverdriet.
2020/12
Collectie foto’s, prentbriefkaarten en documentatie
van Brielle, waaronder een
gedrukt gedicht op de Patriotten (ca. 1785) en een
steendruk van de Langestraat door P. Middelhoek
(ca. 1940).
2020/13
Archief van het Voorne’s dameskoor.
2020/14
Collectie foto’s, kranten en
documentatie van VoornePutten en met name over
Spijkenisse.

